
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marienvelde, september 2001 



Pagina 2 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord ........................................................................................................................................................ 3 

De oprichting. ................................................................................................................................................... 4 

Seizoen 1977-1978 ............................................................................................................................................. 4 

Seizoen 1978-1979 ............................................................................................................................................. 5 

Seizoen 1979-1980 ............................................................................................................................................. 6 

Seizoen 1980-1981 ............................................................................................................................................. 7 

Seizoen 1981-1982 ............................................................................................................................................. 8 

Seizoen 1982-1983 ............................................................................................................................................. 9 

Seizoen 1983-1984 ........................................................................................................................................... 10 

Seizoen 1984-1985 ........................................................................................................................................... 10 

Seizoen 1985-1986 ........................................................................................................................................... 14 

Oliebollen ........................................................................................................................................................ 14 

Seizoen 1986-1987 ........................................................................................................................................... 18 

Seizoen 1988-1989 ........................................................................................................................................... 19 

Stukjes uit de Toesj van april 1989: ............................................................................................................. 21 

Seizoen 1989-1990 ........................................................................................................................................... 25 

Seizoen 1990-1991 ........................................................................................................................................... 25 

Seizoen 1991-1992 ........................................................................................................................................... 27 

Seizoen 1992-1993 ........................................................................................................................................... 30 

Seizoen 1993-1994 ........................................................................................................................................... 30 

Dames Marvo 1 promotie naar de 1e klasse ................................................................................................. 32 

Seizoen 1994-1995 ........................................................................................................................................... 33 

Seizoen 1995-1996 ........................................................................................................................................... 33 

Dames 1 gepromoveerd naar de promotieklasse ......................................................................................... 35 

Seizoen 1996-1997 ........................................................................................................................................... 36 

Seizoen 1997-1998 ........................................................................................................................................... 42 

1998: een jubeljaar voor de Fam. Sielias...................................................................................................... 43 

Seizoen 1998-1999 ........................................................................................................................................... 43 

Heren 1 gepromoveerd naar de 1e klasse ..................................................................................................... 43 

Seizoen 1999-2000 ........................................................................................................................................... 43 

Seizoen 2000-2001 ........................................................................................................................................... 45 

Oud bestuursleden en trainers ...................................................................................................................... 49 

Teamfoto’s....................................................................................................................................................... 50 

Nawoord .......................................................................................................................................................... 55 

 



Pagina 3 

 

Voorwoord 

Mariënvelde, september 2001. 

 

Beste lezer (m/v), 

 

Voor u ligt het geschiedenisboekje dat is opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 

Marvo’76. “De Mariënveldse volleybalvereniging ‘Marvo’76’ is opgericht op twintig september 

negentienhonderd zes en zeventig.“ Zo luidt artikel 1b van onze statuten. Vandaar dat het bestuur in 

samenwerking met de jubileumcommissie rond die datum in 2001 allerlei activiteiten organiseert. 

Eén van die activiteiten is het vastleggen van de geschiedenis van Marvo’76 door de jaren heen. Er 

werd een aparte redactie geformeerd, die in het najaar van 2000 aan de slag ging.  

Het resultaat van het vele speur- en schrijfwerk ligt nu dus in uw handen. 

 

Dit boekje verhaalt de geschiedenis vanaf de oprichting tot heden in chronologische volgorde. De 

geschiedenis kent zijn hoogte- en zijn dieptepunten. Als eerste hoogtepunt wil ik toch wel de storm-

achtige groei noemen die de vereniging in de beginjaren beleefde. Van 0 naar 90 leden in het begin 

tot ruim 140 leden in het seizoen 1989-1990.  

Dat seizoen was een absoluut topjaar met de vele teams die Marvo’76 toen kende. Ik snap nog niet 

hoe men destijds alle trainingen en wedstrijden heeft kunnen inpassen in het rooster van onze kleine 

sportzaal.  

 

Marvo’76 kent enkele personen die vanaf het allereerste begin lid zijn. Dat zou ik ook als een 

hoogtepunt willen beschouwen. Het zegt toch wel iets over de vereniging, waarmee zij al 25 jaar 

een deel van hun vrije tijd doorbrengen. Een bijzonderheid is, dat twee bestuursleden van het eerste 

uur nog steeds zitting hebben in het huidige bestuur. 

Ria Rouwhorst bemant al 25 jaar onafgebroken ons secretariaat. Henk Eekelder was, weliswaar met 

een korte onderbreking, afwisselend penningmeester dan wel voorzitter. Hoewel beiden zeggen dat 

het voor hen een hobby is, vind ik dit een hele prestatie! 

 

Dan noem ik hier toch ook nog enkele dieptepunten. Vanaf de jaren ’90 nam het aantal leden 

gestaag af. Ik wijt dit vooral aan externe factoren als een verminderde belangstelling voor team-

sporten, iedereen is druk tegenwoordig, jonge inwoners die vertrekken uit Mariënvelde en der-

gelijke. Zware emotionele dieptepunten beleefde de vereniging met het overlijden van, soms jonge, 

leden. Ook bij hen wil ik op deze plaats even stil staan. 

 

Nu, 25 jaar na de oprichting, constateer ik dat Marvo’76 nog steeds een bloeiende en levendige 

vereniging is.Sinds enkele jaren is het ledental gestabiliseerd rond de 90. Verder werden en worden 

er allerlei activiteiten naast het  volleyballen georganiseerd. Deze activiteiten worden in dit boekje 

ook nader beschreven. Het boekje bevat verder leuke foto’s, anekdotes en bronnetjes. Ik wens u 

veel leesplezier toe! 

 

Tot slot wil ik bij deze de redactie hartelijk bedanken voor hun werk! 

 

 

Udo Domhof, voorzitter Marvo’76 
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De oprichting. 

Op 20 september 1976 werd de vereniging opgericht onder de naam "MARVO ' 76". 

Deze naam is gekozen om de volgende reden:  

Het bevat: Mariënvelde, Volleybal en het oprichtingsjaar in de naam. 

 

Doordat er in Mariënvelde een Sportzaal gereed was gekomen (geopend 26 augustus 1976), werd er 

door de Sportraad een voorlichtingsbijeenkomst gehouden bij café Wieggers (dit werd later het 

clubhuis). 

Op deze avond werd er tevens een bestuur gevormd en deze mensen gingen aan de slag voor een 

ledenwerfactie. Deze actie werd gevoerd door middel van huis-aan-huis bezoeken.  

Het resultaat: ca. 90 leden. 

 

 

De bestuursleden van het eerste uur staan hieronder vermeld evenals hun toenmalige functie: 

 

Bennie Kock Voorzitter 

Henk Eekelder Penningmeester 

Ria Rouwhorst Secretaresse 

Ank Wopereis Lid 

Riek Valen Lid 

Trees Stoltenborg Lid 

Harrie te Molder Lid 

 

 

 

 

Rien Welbergen werd de persoon die ons wegwijs 

maakte in het volleybalgebeuren. Hij verzorgde de 

trainingen en adviseerde ons op allerlei gebieden. 

 

 

 

 

 

 

Op 28 september 1976 werden we als vereniging ingeschreven bij de Nevobo (Nederlandse 

Volleybal Bond). Een jaar later speelden we als Marvo ’76 in competitieverband. 

 

 

Seizoen 1977-1978 

In het seizoen '77 - '78 speelden zowel meisjes, dames als heren in 

competitieverband. Hiervoor waren natuurlijk ook scheidsrechters nodig en 

gingen Henk Eekelder, Ria Rouwhorst, Guus Domhof en Toon van de Wiel als 

één van de eerste Marvo-mensen zo'n cursus volgen. 

 

Rien Welbergen(links) met voorzitter Bennie Kock 
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Seizoen 1978-1979 

De firma Mombarg uit Mariënvelde schonk in 1979 trainingspakken aan de competitie-spelende 

dames en heren van Marvo’76. 

 

 

Vlnr  

Onder:  Petra Aagten  Sonja Domhof Paula IJzereef Petra Wopereis 

Midden:  Joost Domhof Veri Wopereis Marja Heutinck 

Boven:  Jos Waenink René Schoppers Paul Waenink Bennie Waenink Toon v.d. Wiel 

   Bennie Mombarg Guus Domhof Jan Mombarg Marcel Karnebeek Henk Viscaal 

 
 

 
Vlnr 

Onder: Karin Wopereis Mirjam Wopereis Sonja Domhof Paula IJzereef Carleen Bokkers Ellen Bokkers Petra Wopereis 

Midden: Ine Heutinck Riet Wopereis Gemma Bokkers Veri Wopereis Lies Kolkman Marja Heutink Irma Elschot 

Boven:  Yvonne Wopereis Henk Viscaal René Schoppers Bennie Waenink Toon v.d. Wiel Marcel Karnebeek  

             Jos Waenink Guus Domhof 
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Seizoen 1979-1980 

Naar aanleiding van vragen uit de ledenvergadering werd in 1979 besloten om een stratentoernooi 

en een feestavond te houden. 

 

Het eerste stratentoernooi (later Kersttoernooi genoemd) werd gehouden op 30 december 1979. De 

winnaars waren de Kesmennekes. 

 

 
 

De eerste feestavond volgde in het voorjaar van 1980. 
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Seizoen 1980-1981 

In het seizoen '80 - '81 ging het dames recreantenteam ook competitie spelen. Door middel van een 

promotie/degradatie regeling aan het eind van het seizoen belandden zij in de derde klasse. 

 

 
Vlnr 

Onder: Maria Karnebeek  Ria Wiegerinck  José Schutten  Ria Eekelder Rikie Spexgoor 

Boven: Marian Krabben Trees Stoltenborg  Carleen Bokkers  Toon v.d. Wiel  Joke Bluiminck 

 

 

De Heren recreanten werden kampioen van het District Oost Gelderland. 
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Seizoen 1981-1982 

In september 1981 werd het ledental van Marvo uitgebreid met ca. 25 mini-volleyballers, de 

trainingen werden verzorgd door Marian Krabben. Ter introductie werd er voor de jeugd een 

videofilm over minivolleybal getoond.  

 

Eind september 1981 vierde Marvo haar eerste lustrum met een onderling toernooi voor leden en 

daarna een feestavond bij café Wieggers. 

Voor de jeugdleden werd er een bingomiddag bij Café Wieggers georganiseerd. Tevens kreeg het 

mooist verklede jeugdlid die middag een prijs.   

 

 
 

Vlnr 

Zittend:  Sandra Spexgoor Carry Lievestro  

Midden: Marian Wolsink Inge Wopereis Gré te Veldhuis Shirley Spexgoor 

Boven: Ilma Stoltenborg Mireille Wopereis Annegreet Bluiminck Ilse Karnebeek  

 Simone Reukers Janine Karnebeek Inge Beerten Nancy Bomers 

 

 

 

 

 

Als herinnering aan het 5 jarig bestaan  

kreeg elk lid een Marvo-tegel aangeboden. 

 

 

 

 

 

Om voor de jeugdleden wat extra geld in het laadje te krijgen, heeft Marvo in 1981 de verjaardag-

sactie van de Jeugdlanders (Piepersjongens) overgenomen. 

De verjaardagsactie hield in dat de jarige inwoners van Mariënvelde (vanaf 18 jaar en ouder) 

werden bezocht door een vrijwilliger van de vereniging aan wie men een financiële bijdrage kon 

geven. Dit geld werd voor de jeugd besteed aan o.a: vervoer, ontspanningsmiddagen, toer-nooien, 

zaalhuur, shirtjes en trainerskosten. 
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Later kwamen er nog andere acties in de vorm van de "Marvo-Lotto" en kaartavonden. In het begin 

van de negentiger jaren werden deze acties vervangen door "De Grote Clubactie" welke nu nog elk 

jaar wordt gehouden. 

 

Seizoen 1982-1983 

Het seizoen '82 - '83 lijkt een topseizoen voor wat betreft de competitie spelende teams: 3 heren-

teams, 4 damesteams, 1 juniorenteam, 2 meisjes aspirantenteams en 3 mini teams. Hiervan werden 

Heren 2 en Dames 2 kampioen in de vierde klasse. 

 

 
 

Vlnr 

Onder: Laurens Wieggers  Bennie Waenink  Bennie Maatkamp  Dick Maatkamp 

Boven: Harrie Wieggers Gerrit Gr Haar  Antoon Krabben  Toon v.d. Wiel 
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Omdat de vereniging inmiddels zo groot was geworden, kwam er behoefte aan een technische 

commissie. Deze commissie zou zorgdragen voor overleg met trainers, teamindeling, 

materiaalconditie etc. Deze commissie werd met behulp van Jan Migo in het leven geroepen. 

De eerste leden waren: Dik Maatkamp 

 Jan Migo 

 Karel Evers 

 Henk Heezen 

 Trees Waenink 

 Wilma Waenink 

 

Seizoen 1983-1984 

Op 1 maart 1984 werd het clubblad TOESJ opgericht: 

 

Het doel van zo'n blad is, om de leden een indruk te geven 

wat er zich zoal afspeelt binnen hun vereniging en om hen 

zo op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten die er 

te gebeuren stonden. 

De naam 'Toesj' kwam tot stand door de veelgehoorde kreet 

tijdens het volleybalspel. 

Toesj is afgeleid van touché. Men spreekt van een touché, wanneer de bal voor dat hij buiten het 

veld geraakt, door één of meerdere spelers wordt aangeraakt (getoucheerd). 

 

De eerste redactie-leden waren:  Bennie Maatkamp 

 Hans ter Horst 

 Hennie Wolsink 

 Anita Kramp 

 Trees Waenink 

 

Het blad werd gedrukt in de Nijmanschool te Halle-Nijman. Henny Maatkamp en zoon Martijn 

zorgden voor het vouwwerk. 

 

Op 23 en 24 juni 1984 werd het 10e stratentoernooi gehouden. De winnaars in de diverse klassen 

waren: 

In de 1e klasse:  Freo,  in de 2e klasse: de Pasteurtjes en in de 3e klasse: 't Brook.   

Elke deelnemer aan dit toernooi kreeg een Marvo-pen als aandenken. 

 

Seizoen 1984-1985 

Een jaar na het 10e stratentoernooi werd in juni 1985 het eerste buitentoernooi georganiseerd. Dit 

vond plaats op het grasveld achter de basisschool. Het geheel werd opgeluisterd  met muziek en bij 

de diverse kraampjes die er stonden, kon ook de inwendige mens worden versterkt. De vele prijzen 

die men kon winnen bij de loterij die werd gehouden, waren veelal geschonken door de plaatselijke 

en de naburig gelegen middenstand.  

 

Aanvankelijk was het weer goed te noemen, maar tegen het einde viel de finale letterlijk in het 

water door plensbuien. We eindigden met z'n allen in de sportzaal en de prijsuitreiking vond plaats 

bij Café Wieggers. 
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Wedstrijdleiding en speelvelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakploeg: Toon Karnebeek en 

                 Annie Spexgoor  



Pagina 12 

Seizoen '84-'85 was het seizoen voor de Marvo-jeugd.  

Alle drie de teams werden kampioen in hun klasse. De beide aspirantenteams promoveerden naar de 

2e klasse en het junioren team naar de 1e klasse. 

 

 
 

Aspirantenteam 

Vlnr 

Onder: Annegreet Bluiminck Astrid  Eekelder Elza Overbeek Irma Brundel  Inge Wopereis 

Boven: Sandra Spexgoor Riet Kolkman  Annelie Melchers Sonja Brundel Anita Kramp 

 

 
 

Juniorenteam 

Vlnr 

Onder zittend: Lidwien Wieggers Ellie Berendsen Ria Reukers Mariël Spexgoor Anita Kramp 

Boven staand: Sabine Beerten  Miranda Mombarg Esther Wieggers Evelien Heutinck 
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Dit voorbeeld van de jeugd werd 

gevolgd door Heren 4. O.l.v. 

coach Jan Wisselink werden zij in 

het seizoen erna ongeslagen kam-

pioen. 

 

Bij deze willen wij de Heren 

Marvo 4 seizoen 1984-1985 aan u 

voorstellen. Op zaterdag 13-10-

’84 voor de wedstrijd Marvo 4 – 

KSH 2 (uitslag 3-0) werden de 

boys door “sportfotograaf” Jan 

Sielias op de foto gezet.  

V.l.n.r. boven:  

1.  Henri Krabbenborg woont in 

Zieuwent. Beroep: topambtenaar op het ministerie van sociale zaken in Doetinchem, af gekomen 

op berichten dat er in Mariënvelde een “echte” zaal stond. Aanvaller, bekend om zijn fanatieke 

instelling, wil graag bewonderd worden. 

2.  Leo te Molder “Derks”. Beroep: Schilder-glaszetter. Aanvaller, bekend om zijn bikkelharde 

klappen maar ze missen nogals eens. Daarom publiek dekking zoeken wanneer Leo de lucht in 

gaat. 

3.  Henk Winkel aangetrokken uit Almelo, getrouwd in Mariënvelde. Beroep: Kadetbakker, werk-

zaam bij de Hema, de langste speler 195cm en heeft ook de meeste babbeltjes, ook bekend om de 

duurste opslag en klappen binnen de drie meter. 

4.  Hennie Heutinck “sponsor” en kastelein op de hoek waar wij onze conditie testen. 

Gelegenheidsspeler, hij heeft al één keer meegedaan, staat bekend om zijn prikballen en lange 

verhalen onder de wedstrijd. 

5.  Rob Domhof onze benjamin. Momenteel nog student maar voorbestemd als toekomstig 

beheerder van de heide en omstreken. Her-ontdekt door Jan Wisselink, ingepast in het team als 

aanvaller en vervanger voor W. Bomers die bij het bestuur geen nieuw contract kon 

bemachtigen. 

V.l.n.r. onder: 

1.  Jan Wisselink, broer van de fruitteler aan de Zanddijk. Onze “supercoach”. Beroep: Technisch 

medewerker bij de sociale werkvoorziening Lichtenvoorde. Staat bekend als groot organisator en 

verslaggever en om zijn opgewonden meeleven tijdens de wedstrijden. Er suizen wel eens 

sleutels of schriften het veld op als wij niet best draaien, vandaar het vele publiek dat de 

wedstrijden komt bijwonen. 

2.  Bennie Kolkman “Beerten Bernhard”. Beroep: Kraanmachinist vrachtwagenchauffeur, werk-

zaam bij Bouwbedrijf Mombarg. Aanvaller en set-upper, heeft zich opgewerkt tot een zeer 

bruikbaar speler met de “goedkoopste” opslag. Speler die het beste zijn mond weet te houden 

tijdens de wedstrijd. 

3.  Toon Wopereis “Olthuis”. Beroep: Timmerman uitvoerder, eveneens werkzaam bij Bouwbedrijf 

Mombarg. Kleinste speler van het team 170cm, set-upper, tot aanvoerder gedwongen, kan niet 

best tegen gekanker en een slappe inzet, is daarom wel eens uit het veld gestapt. 

4.  Harrie te Vruchte “Kunnen”. Beroep: Duizendpoter in de BRD Duitsland. Set-upper en 

aanvaller, staat bekend om zijn blitsende reakties en zweefduiken, geen wonder, hij is al zo’n 10 

jaar onze plaatselijke “Toorhüter” bij de 1e FC Mariënveld. PS Moet zijn schoenen laten smeren, 

ze piepen nogal. 

 

Al met al een ploeg waar van alles mee te beleven is en daar gaat het om. Hopende dat iedereen 

weet wat Marvo 4 is.        

A.Wopereis. 
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Seizoen 1985-1986 

In oktober 1985 werd er binnen de vereniging een Activiteiten Commissie opgericht:  

De leden van het eerste uur waren: Gerri Sielias     

Brigitte Zieverink 

 Marja Heutinck 

 Jan Spexgoor 

 Henk Eekelder 

 Marcel Karnebeek 

 Ria Rouwhorst 

Oliebollen 

Op een koude zaterdag eind december 1985 werden door leden van Marvo met enkele vrijwilligers  

voor de volleybalvereniging de eerste oliebollen gebakken, op een tweepits gasstel in een schuurtje 

bij de familie Sielias aan de Bielemansdijk. 

De organisatie was in handen van Gerri. De eerste bollen die uit de olie kwamen waren steenhard. 

Na een tijdje kregen de baksters de smaak te pakken en waren de bollen goed. Het deeg werd goed 

in de gaten gehouden, zodat het niet de “waskuip” uit ging rijzen. (een natte theedoek en op tijd 

roeren deden wonderen.) De chauffeurs en de meisjes die samen de bollen aan de man moesten 

brengen, wachtten geduldig op een nieuwe gebakken voorraad en hielpen intussen met het inpakken 

van de bollen of het opeten ervan. Zo merkten ze niet al te veel van de vreselijke kou die er die dag 

heerste. 

Enkele meiden waren zo koud geworden, dat ze zich binnen in huis warmden en gelijk voor Gerri 

de afwas deden. ’s Avonds, nadat alles was opgeruimd en schoongemaakt, ging iedereen moe maar 

voldaan naar huis. De herinneringen aan deze dag zijn prachtig en de opbrengst viel toch ook nog 

wel mee. Later nam de Activiteiten Commissie de organisatie van dit hele gebeuren op zich. 

 

De volgende locatie voor de oliebollenactie werd de kleedruimte van de sportzaal. Daar werd 

gebakken in een bakapparaat van de familie Holweg ('t Kevelder) en Trees Stoltenborg zorgde 

samen met haar schoonmoeder (Drika van Lodiek) voor het beslag. 

Het ging perfect (wel was er enige stankoverlast te bespeuren). Doordat een mevrouw uit het dorp 

bij de gemeente hierover geklaagd had, werd deze locatie het daaropvolgende jaar voor het 

oliebollenteam verboden terrein. 

 

In overleg met Harry Wieggers mochten we gebruik maken van zijn keuken en tot op heden worden 

daar nog elk jaar eind december vele oliebollen gebakken. De baksters en de inpakkers zijn dan 's 

morgens al vroeg in touw om een voorraadje klaar te hebben wanneer de eerste verkopers en 

chauffeurs arriveren. Er wordt elk jaar volgens bepaalde route-schema's gereden zodat alle mensen 

uit Mariënvelde en omstreken in de gelegenheid worden gesteld om de oliebollen te kopen. Ook 

zijn er mensen aanwezig die zorgen voor koffie en brood voor de vele vrijwilligers. Na afloop van 

het bakken komen er dan enkele frisse krachten (de schoonmaakploeg) om te helpen bij de grote 

keukenschoonmaak  

 

Door de jaren heen werd het beslag voor de oliebollen achtereenvolgens gedraaid bij Brunsveld 

(bakker Harrie Spekschoor, de Boer), Bakkerij Knippenborg, Bakkerij Toebes en de laatste jaren 

wordt het beslag ter plekke gedraaid door Jan Wieggers. 

Het zal duidelijk zijn dat het gedraaide beslag ook moest worden opgehaald. Dit ging niet altijd 

even gemakkelijk. 

Onderweg viel er wel eens een volle emmer om, zodat men uren druk was met schoonmaken en 

maanden daarna nog de geur in de auto kon ruiken. Ook ging het deeg onderweg steeds rijzen, 

zodat je moest roeren terwijl je aan het rijden was. Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken 

gebeurd en is de laatste jaren het probleem van vervoeren over.  
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Locatie: Fam Sielias, Bielemansdijk 

 

 

 

Locatie: kleedruimte sportzaal 
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Vlnr:  

Birgit Rietberg Suzan Wieggers  

Jan Wieggers Marja Kl. Hesselink   

Birgitte Zieverink Gerrie Sielias  

Trees Stoltenborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlnr. 

Zittend: Natascha Hesselink  

Brenda Goldewijk   

Esther Wieggers Petra Houben 

Birgit Rietberg Suzan Wieggers 

Staand: Marit Hulzink  

Peggy Berendsen  

Kristel Melchers  

Anneke Heutinck Femke Swart 

Rianne Wieggers  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vlnr. 

Jolanda Karnebeek 

Francis Waenink  

Carleen Bokkers 

Gerrie Sielias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Café Wieggers
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De schoonmaaksters 

Vlnr. Lidwien Wieggers Marian Krabben 

 

 

Vlnr:  Femke Dijkman Marlon Kl Goldewijk Saskia Reukers Nancy Rouwhorst Samantha Kl Goldewijk 

Anno 2001 zetten de mensen van de Activiteiten Commissie samen met vele vrijwilligers zich al 

meer dan 15 jaar met veel enthousiasme in bij allerlei evenementen van de vereniging. 

Zo ondersteunt men elke zomer nog steeds bij het beachvolleybal-toernooi of andere buiten-

toernooien, regelt men in de herfst de verkoop en distributie van de Grote Clubactie Loten en bakt 

men elke winter overheerlijke oliebollen. 

 

Ook individuele leden zorgden de afgelopen jaren voor de nodige extra inkomsten, door hun inzet 

bij ZieMadagen, Combinerace (MCM) en d.m.v. het bemannen van kassa's bij het bloemencorso te 

Lichtenvoorde. 
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Seizoen 1986-1987 

Het 10 jarig bestaan van Marvo (in september 1986) werd gevierd met een feestavond compleet met  

een varken aan het spit. 

 

 

Meisjes C kampioen Overgangsklasse 

Vlnr 

Onder:  Irma Brundel  Inge Wopereis 

Midden:  Mireille Wopereis Annegreet Bluiminck 

 Sabine Beerten 

Boven:  Annie Spexgoor Annelie Melchers  

 Sandra Spexgoor Hennie Lovink 

 

 

Meisjes B kampioen 2e klasse 

Vlnr 

Onder:  Helen Karnebeek Moniek Spexgoor  

 Nicole Baks  Janet Nijrolder 

Midden:  Mieke Schutten Nicole Brundel  

 Sylvia Winkel Riet Kolkman Nancy Bomers 

Boven:  Marlies Wieggers Brigitte Zieverink  

 Gerrie Sielias 

Het Marvo '76  bestuur bestond toen uit de volgende personen: 

 Henk  Eekelder Voorzitter   

 Ria  Rouwhorst Secretaresse   

 Annie Spexgoor Penningmeester  

   Jeugdzaken 

 Riet  Kolkman Jeugdzaken 

 Trees  Stoltenborg Wedstrijdzaken  

 Martin  Reukers Wedstrijdzaken 

 Jan  Sielias Technische Commissie 

   Toernooi Commissie 

 Marcel  Karnebeek Toernooi Commissie 

 Joost  Domhof Toernooi Commissie 

 

In 10 jaar tijd groeide Marvo uit tot een bloeiende en levendige vereniging met een ledenaantal van 

rond de 125. 
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Seizoen 1988-1989 

Bij het 12 ½ jarig bestaan van de 

vereniging is er één bestuurslid 

gewijzigd. Martin Reukers is 

vervangen door Sylvia Winkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vlnr  

 Onder: Sylvia Winkel Riet Kolkman Jan Sielias Marcel Karnebeek 

 Boven: Annie Spexgoor Joost Domhof Henk Eekelder Trees Stoltenborg  

  Ria Rouwhorst 

 

De rest van de leden zijn gebleven. 

Het moge duidelijk zijn dat Henk, 

Ria en Trees wederom samen met 

de jubilerende vereniging op de 

gehouden feestavond in de bloeme-

tjes werden gezet. 

 

 

Het ledental van de vereniging 

bereikte zijn top. Op dit moment 

waren het er maar liefst 146. 

 

 

 

 

Op zaterdag 1 april 1989 werd er aandacht geschonken aan het 12½ jarig bestaan van Marvo’76. 

Overdag werd er een schapen- en bokken toernooi gehouden. Dit was een onderling toernooi, 

waarbij de teams werden samengesteld uit leden van diverse Marvo-teams. Aansluitend volgde er 

een feestavond bij Clubhuis Wieggers. 

 

 

Voor de jeugdleden werd het 12½ 

jarig bestaan van de vereniging op 

passende wijze gevierd. In de 

paasvakantie fietsten zij een 

speurtocht door Mariënvelde en 

omstreken. Ze kregen onderweg 

opdrachten als "spijkerpoepen" en 

moesten een aantal vragen invullen. 

Het geheel werd afgesloten met een 

hapje en een drankje bij Café 

Wieggers. 
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Op onderstaande foto ziet U het eerste damesteam van Marvo, dat uitkomt in de 3e klasse. 

 

 
Vlnr 

Onder: Rikie Spexgoor Marian Krabben Gerrie Sielias 

Boven: Theo Bos Ria Wiegerinck Miranda Mombarg Brigitte Zieverink Rian Weikamp Gretha Berendsen 

 

 

 

 
 

Volleybalvereniging  

MARVO Mariënvelde 
Autorijschool T. Mombarg heeft voor nieuwe trainingspakken gezorgd, hetgeen de vereniging erg 

weet te waarderen. 
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 Vlnr 

 Onder: Harrie Wieggers Wilfried te Walvaart Henk Winkel Vincent Rietberg Jan Migo 

 Boven: Rudie te Molder Marcel Karnebeek Antoon Krabben Dick Maatkamp 

Volleybalvereniging  

MARVO 
Mariënvelde. Het volleybal viert op 

dit moment hoogtij in Mariënvelde. 

De diverse teams preseren goed. 

Harry Wieggers, sponsor van Heren 1, 

vond dit reden genoeg om zijn ploeg 

van nieuwe trainingspakken te voor-

zien. De heren kunnen zich nu weer 

goed laten zien, getuige de foto. 

De Volleybalprestaties van het 2e 

herenteam werden door Willie Kl. 

Goldewijk (Tillas) juist beoordeeld. 

Hij stelde trainingspakken beschik-

baar voor deze groep. Jammer dat 

speler Helmuth ten tijde van de foto 

wegens een belessure verhinderd was. 

Directeur Kl. Goldewijk is licht te 

herkennen tussen zijn pupillen. 

 

 

Vlnr 

Henk Heezen Joop Krabben  Laurens Wieggers Bennie  Maatkamp Bennie Waenink  Willie Kl Goldewijk Jan Sielias 

 

Stukjes uit de Toesj van april 1989: 

Glanerbrug, 19 februari 1989. 

Van uw eerste voorzitter Bennie Kock: 

 

Een tijdje geleden kreeg ik van iemand de vraag of ik een stukje wilde schrijven voor het clubblad Toesj: Dit 

naar aanleiding van het 12½ jaar bestaan van de volleybalclub Marvo in april dit jaar. Aan dit verzoek wil ik 

bij deze voldoen, alhoewel veel van de beginperiode mij niet meer zo scherp in het geheugen ligt. Maar 

allereerst zal ik mij, voor de lezers onder jullie, willen voorstellen. 

Ik ben Bennie Kock, 45 jaar, geboren en getogen in Mariënvelde en tot oktober 1978 woonachtig aan de 

Waalderweg 25, alwaar ik een meubelbedrijf had. Thans woon ik in Glanerbrug een plaatsje bij Enschede. In 

mijn jonge jaren heb ik volleybal gespeeld bij Tohp te Zieuwent en was daar tevens actief spelleider en 

scheidsrechter. Toen in Mariënvelde de sportzaal met veel en pijn en moeite gebouwd werd in 1976, kwam 

al vrij spoedig een groep mensen bij elkaar, die de volleybal een warm toe droegen, om tot oprichting te 

komen van een volleybalclub. Het werd de Mariënveldse Volleybalclub afgekort MARVO en ik werd 
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destijds als voorzitter gekozen. Daarnaast bestond het bestuur volgens mij uit Henk Eekelder, Ria 

Rouwhorst, Riek Valen, Ank Wopereis, Trees Stoltenborg en Harry te Molder. Wij startten destijds met 1 

herenteam en 2 damesteams in de competitie, die getraind en gecoached werden door Rien Welbergen uit 

Lichtenvoorde. Ook waren er in het begin 2 meisjes jeugdteams. Een jongensteam kwam niet van de grond, 

omdat ook de voetbal nog een belangrijke rol speelde in Mariënvelde. Ook werd er enthousiast met een 

recreatiegroep voor dames en heren gestart. Al met al waren er bij de start toch wel tussen de 50 tot 60 leden, 

dacht ik en de club werd lid van de Nevobo. 

Het was in het begin niet gemakkelijk om alles rond te krijgen, veel moest er geregeld worden en er was 

weinig geld. Dure ballen moesten worden gekocht. De trainer en de zaalhuur nam een groot deel van het 

budget in beslag. Contact met de gemeente Ruurlo werd er gelegd voor een startsubsidie, competitieleiders 

werden er benoemd en er werden mensen aangezocht die konden fungeren als scheidsrechter, die moesten 

dan eerst een cursus volgen. Al met al  veel zaken die geregeld moesten worden om een jonge vereniging 

goed te laten draaien. Desondanks, denk ik dat dit goed gelukt is, er was altijd veel stemming en sfeer bij de 

competitie wedstrijden in de kleine zaal. Volgens mij werd in het eerste jaar dames 1 kampioen, een prima 

resultaat. Ik heb gehoord dat nu, 12½ jaar later, nog mensen  van het eerste uur actief zijn in het bestuur of 

als lid van een team meespelen, dat de vereniging volop bloeit en met veel teams met succes deelneemt in de 

competitie. 

Ik wil dan ook bij deze het bestuur en alle leden van Marvo van harte feliciteren met het 12½ jarig 

bestaansjubileum van hun vereniging en voor de toekomst dat ze nog vele jaren met plezier hun sport kunnen 

beoefenen in Mariënvelde. Met vriendelijke groeten en tot ziens. 

 

B. Kock 

 

 

Afscheid B. Kock okt.1978 

 

    Zomaar herinneringen………………………… 

 

Er is aan ons drieën gevraagd een stukje te schrijven over Marvo, nu 12½ jaar geleden opgericht. Als eerste 

bestuursleden, hebben wij immers aan de wieg gestaan of liever gezegd, we hebben de voorspoedige 

bevalling meegemaakt. Wanneer we in onze herinnering teruggaan zien we in onze geest nog de enthousiaste 

Rien Welbergen op die eerste informatie-avond in zaal Wieggers waar hij ieder spontaan wegwijs maakte in 

het volleybalgebeuren, En op de vraag: "Wie wil er het eerste bestuur zijn?" gingen dan ook vanzelf de 

vingers omhoog. We wisten amper nog wat het allemaal inhield, maar als je samen iets wilt bereiken, kom je 

daar snel genoeg achter. Zodoende kwamen we op het idee een huis aan huis actie te beginnen met de vraag. 

"Wie wil er lid worden van de Volleybalvereniging?"  We gingen 2 aan 2 op ons doel af. Het was veel werk, 

maar wat hebben we Mariënvelde toen goed leren kennen in de goede zin van het woord. En omdat niet 

iedereen graag "de donkere deale "opging i.v.m. opvliegende keffende hondjes was aan mij de taak toch die 

obstakels te overwinnen om ons doel te bereiken. Zo herinner ik me één geval nog heel duidelijk en zal ik 

ook nooit meer vergeten. We kwamen aan bij een grote boerderij, die met de achterkant naar de weg toe lag, 
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zodat je gelijk al op de "daele" kwam. Het was er zo donker en een kogelrond blaffend hondje begroette mij. 

Ik zag allerlei deuren, maar wist niet achter welke deur de bewoners zich bevonden. Dus zodoende ben ik 

met stemverheffing gaan schreeuwen: "Hallo, hier is volk!!!" Waarop van héél dichtbij uit de duisternis een 

oud mannetje naar voren schuifelde en als vanzelf uit gewoonte vroeg ik: "Wil hier nog iemand bij de 

volleybal? Wat…..?? lachte hij me toe. Mens, hier wonen joa allemoal  olle lu-j en ik kan miene stramme 

benen ok niet meer um hoog kriegen…. Moar, 't is mooi a-j ons niet veurbi-j goat…. En zó volgde er nog een 

heel gesprek over de sport in het algemeen en toen ik wegging heb ik heel wijselijk gevraagd of er in zijn 

buurt nog meer alleen "olle lu-j" woonden. En zo ging het verder… Behalve Harry te Molder hebben Riek 

Valen en ik het eerste lustrum nog meegemaakt, waarvan Riek in de jaren 1978 tot 1982 de voorzittershamer 

hanteerde. Ook weet ik nog dat op zondag 30-12-1979 het eerste stratenvolleybaltoernooi werd gehouden, 

waarvan Riek en ik de wedstrijdleiding hadden. Zenuwachtig als we waren herhaalden we bij de oproep 

steeds dezelfde zin: "Wil de volgende ploeg zich gereed houden". En Viscaal (de 2e trainer)  had dan achter 

ons steeds dit commentaar. Bedenk eens een andere zin….. het wordt ééntonig. Ook herinneren we ons  nog 

heel goed onze eerste voorzitter Bennie Kock, voormalig inwoner van Mariënvelde, die ook veel voor Marvo 

heeft gedaan. Al met al was het een leuke tijd en we begrijpen niet dat de jaren zo vlug voorbij zij gegaan dat 

Marvo nu al de koperen kroon kan dragen, maar ook Henk Eekelder, Trees Stoltenborg en Ria Rouwhorst, 

die al vanaf dit begin zo actief deze vereniging gedragen hebben. Dat is zeker een compliment waard in de 

tijd waarin Marvo haar koperen jubileum viert en we hopen dat jullie zo naar "het Zilver" toe gaan. 

Veel succes in de toekomst. Ook namens Riek Valen en Harry te Molder 

 

Ank Wopereis 

 

Naast het volleybal werden er voor de jeugd een aantal playbackshows gehouden.  

December 1988: De presentatie was in handen van Helmuth Wieggers. Er was een gastoptreden van 

Toon Hermans met het nummer: ‘Meneer Verkade’ (alias Sandra Spexgoor).  

 

 

Sandra Spexgoor 

 

Helmuth Wieggers 
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Winnaar van die playbackshow was de groep Europe met het nummer: ‘Final Countdown’.  

 

 

Luciënne Spieker (drums), Janet Nijrolder(gitaar), 

Mieke Schutten(zang), Helen Karnebeek(gitaar) 

 

 

In april 1990 werd er wederom een playbackshow voor de jeugd gehouden. Ditmaal was George 

Wieggers de winnaar met het liedje ‘Een eigen muis’ van Bart de Graaf. Heidi Penterman en Kim 

Karnebeek eindigden daar net achter. Zij vertolkten “Paradise by the dashboardlight” van Meatloaf. 

 

 

Heidi Penterman en Kim Karnebeek 
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Seizoen 1989-1990 

In het seizoen ‘89-‘90 speelden we met 4 heren-, 3 dames-, 1 meisjes junioren-, 1 meisjes 

aspiranten- en 1 mixed team. 

Hierbij promoveerden dames 1 en 3 naar respectievelijk de tweede en derde klasse. Dames 2 

speelde aan het eind van het seizoen promotie/degradatie wedstrijden om in de tweede klasse te 

kunnen komen. (Dit is echter niet gelukt en ze bleven dus in de derde klasse spelen). Heren 4 

promoveerde wel, (hun motto: "de oudjes doen het nog goed"). Heren 2 degradeerde van de tweede 

naar de derde klasse. De jeugd is aan het eind van het seizoen in hun klasse gebleven. 

 

Naast deze competitie-spelende teams had Marvo dit seizoen ook een viertal recreantenteams, t.w.: 

2 dames-,  1 heren- en 1 mixed-recreanten team. Deze teams speelden 4 avonden per seizoen 3 

districtwedstrijden. 

Hierbij worden er per avond poules van 4 teams afgewerkt, waarbij de nummer 1 een taart verdient 

en de volgende speelavond een poule hoger is ingedeeld. De nummer 4 van de poule degradeert 

automatisch naar de onderliggende poule. Hier is dus ook sprake van een competitie. 

 

Ook speelden de mini-leden hun volleybalcompetitie. Eén keer per maand trokken ze onder leiding 

van Gerri Sielias op de vroege zaterdagmorgen naar de Ruurlose sporthal om tegen andere 

volleybalverenigingen uit het district te spelen.  

 

Seizoen 1990-1991 

In het seizoen ‘90-‘91 speelden we met 3 aspiranten teams in de competitie. De drie jongens die 

meespeelden (George Wieggers, Mark Brundel en Robert van de Wiel), zorgden ervoor dat Marvo 

voor het eerst bij de jeugd een mixed team had. 

Aan het eind van de eerste competitie helft werden zij zelfs (evenals het oudste aspiranten 

meisjesteam) kampioen in hun klasse. Het mixed team ongeslagen en de meisjes met slechts 2x een 

wedstrijd verloren. Ze werden allen getraind door Henny Lovink. Hun coaches waren: Miranda 

Mombarg, Evelien Heutinck en Gerrie Hilferink. 

 

 
Vlnr 

Onder:  George Wieggers Rianne Wieggers Suzan Wieggers Linda Koldewey 

Boven:  Gerrie Hilferink Robert van de Wiel Marc Brundel Peggy Berendsen Heidi Penterman Louise Wieggers 
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Vlnr 

Onder: Kirstin Rietberg Luciënne Spieker Janet Nijrolder 

Boven: Henny Lovink Kristel Melchers Severin Wieggers Wendy Kolkman Annet Wopereis 

Behalve de aspiranten werden ook de mini-volleyballers kampioen. Ze mochten naar Almelo om 

aan de nationale mini-kampioenschappen deel te nemen. Helaas waren hier alleen maar regio-

kampioenen aanwezig, zodat het voor onze meisjes een te zware klus werd om te winnen. Toch was 

iedereen het er wel over eens, dat het een leuke dag geweest was. 

 

 

Vlnr onder: Kirstin Rietberg Mieke Schutten Rian Weikamp Marlies Wieggers 

Vlnr boven: Jan Migo Moniek Spexgoor Annet Wopereis Helen Karnebeek Rudie te Molder

MARVO 3 - KSV 2 3-1 
Dames 3 van Volleybalvereniging Marvo leverde een 

unieke prestatiedoor het kampioenschap te behalen in de 

4e klasse. Een prestatie, die er zijn mag, immers de 

ploeg bestaat voornamelijk uit speelsters, die nog erg 

jong zijn. De vorige seizoenen werd men zonder slag of 

stoot kampioen met slechts 1 verliespunt tegen Grol. Dit 

seizoen verloor men alleen van KSV 2 en Boemerang 8. 

Tegen Vragender was men lang niet volledig en tegen 

Boemerang kwam de routine van de ploeg uit Eibergen 

naar voren. Doordat KSV 2 ook 4 verliespunten had 

moesten de ladies in Lievelde een beslissingswedstrijd 

spelen. De eerste set werd verdiend gewonnen, in de 2e 

set kwam men ruim voor, maar verloor onnodig. De 3e 

set werd verdiend gewonnen en in de 4e set werd het bij 

een 14-7 stand nog spannend. KSV kwam terug tot 14-

12, waarna Marvo de wedstrijd uitserveerde. Een mooi 

succes voor trainer Jan Migo en Coach Rudie te Molder. 
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1991 is ook het jaar geweest, waarin de leden van Marvo, samen met vele andere vrijwilligers en 

leden  van o.a. GVM,  MCM en VV Marienveld, een Fancy-fair en Loterij hebben georganiseerd 

ten bate van de actie: "Samen Sterk voor onze Kerk" 

 

 
 

Deze actie werd mede door veel 

helpende handen een groot succes. 

Vooral "de Zwoagers", Bennie Beerten 

en Karel Pierik uit Lichtenvoorde 

bezorgden de bezoekers en medewer-

kers twee gezellige dagen. De hoofd-

prijs van de loterij (een reis) ging naar 

de familie Wolsink. Leuk detail hierbij 

is het gegeven dat de heer en mevrouw 

Wolsink, die avond uit bed werden 

gebeld om de prijs bij Café Heutinck in 

Mariënvelde in ontvangst te komen 

nemen. 

 

 

 

 

 

Seizoen 1991-1992 

In het seizoen ‘91-‘92 nam Jan Migo afscheid als trainer bij de Heren. Fons Bokkers uit Beltrum 

werd hiervoor als vervanger gevonden. Jan Migo had vanaf 1980 de Heren van Marvo getraind en 

zou nu beide damesteams onder zijn hoede nemen. 

 

Uit de ledenvergadering van september 1991 kwam het volgende: 

Bennie Maatkamp stopte na ca. 9 jaar als redactie-lid van het clubblad Toesj. Het stencil- en 

vouwwerk van het clubblad ging over van de Theresiaschool (Dré Swart) naar de Voetbal-

vereniging VV Marienveld. (Het typ-werk deden Annet ten Bras en Gerda Evers). Jan Wisselink 

zou elke week de competitie-uitslagen in de Elna gaan verzorgen en de broers Waenink zouden 

samen met Carleen Bokkers een scheidsrechterscursus volgen. 

Vlnr: Karel Pierik Hetty en Jan Wolsink Jan Visschers Bennie Beerten 
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Voorts was de toernooicommissie bezig met de voorbereidingen voor het 12e Kersttoernooi. 

 

 

 

 
 

 

 

In de Toesj van mei 1992 volgde de aankondiging van de plannen voor het maken van één 

gezamenlijk Mariënvelds sportblad. Marvo '76 en de voetbalvereniging gaven tot dan toe nog elk 

hun eigen clubblad uit, t.w.: "Toesj" en "Ons Doel".  

Samen met de gymvereniging G.V.M. en de Motorclub M.C.M. wilden deze verenigingen komen 

tot één gezamenlijk Mariënvelds sportblad. Redenen hiervoor waren: Het vormen van één sportblad 

waarin alle activiteiten op elkaar zullen worden afgestemd en op die manier snel zichtbaar voor 

iedereen. Bovendien was zo’n blad aantrekkelijker voor de adverteerders. Alle inwoners van 

Mariënvelde plus de verenigingsleden daarbuiten zullen via hun eigen vereniging het sportblad 

ontvangen. 

 

De hoofdredactie (bestaande uit één lid van elke vereniging) schreef een prijsvraag uit voor een 

passende naam voor  het nieuwe sportblad. De winnende inzender was: Rob Domhof en hij ontving 

hiervoor een cadeaubon. 

 

Aan het eind van dit seizoen promoveerden alle drie de jeugdteams. Dames 2 en 3 werden 

kampioen en Heren 3 degradeerde.  
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 Vlnr 

 Onder:  Kirstin Rietberg Mieke Schutten Janet Nijrolder Rian Weikamp Richarda Olyslager 

 Boven:  Rudie te Molder Helen Wieggers Moniek Spexgoor Marlies Wieggers Annet Wopereis  

  Jan Migo Ferdy Olyslager 

 

 
 Vlnr 

 Onder: Marloes van Loon Annet Krabbenborg  Esther Wieggers 

 Boven: Carleen Bokkers Kim Karnebeek Femke Swart Kim Goldewijk Wendy Melchers 
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Seizoen 1992-1993 

In het najaar van 1992 was het dan eindelijk zover: Het nieuwe 

clubblad van de vier Mariënveldse sportverenigingen was een feit. 

Op de omslag waren alle vier de sporten afgebeeld met de kerk als 

het centrale middelpunt.  

De naam: MARVISIE (=MARiënveldse VIer Sporten In  Een) 

prijkte enige tijd later op de omslag. 

 

Uit het verslag van de ledenvergadering 1992 blijkt dat: 

Er 3 jeugdteams zijn gepromoveerd en dat er een contributie-

verhoging werd doorgevoerd. Er zouden gordijnen in de sportzaal 

worden geplaatst vanwege de zoninval. Verder had de gemeente de 

zaalhuur verhoogd  en Toon van de Wiel zou nationaal gaan fluiten.  

In het bestuur hebben enkele veranderingen plaats gehad: 

• Joost Domhof en Henk Eekelder werden vervangen door André Waenink en Evelien Heutinck. 

(Opmerkelijk is te noemen dat Henk Eekelder vanaf de oprichting in het bestuur heeft gezeten, 

nl.16 jaar). 

• Jan Sielias werd gekozen tot voorzitter en Annie Spexgoor werd de nieuwe penningmeester. 

 

 

 

Seizoen 1993-1994 

Inmiddels waren de "oude" groene 

Marvo-shirtjes bijna van de velden 

verdwenen.  

 

 

 

De competitie-spelende volleyballers 

kon en kan men vele jaren zien in 

shirts en/of broeken van: 

 

 Antoon Mombarg 

 Fa. Wolsink 

 Guus Kolkman 

 Garage Elschot 

 Garage kl. Goldewijk 

 Café Wieggers 

 Café Heutinck 

 Uniwear 

 Transportbedrijf  Krabbenborg 

 Bouwbedrijf Maatkamp  

 Installatiebedrijf Stottelaar 

  - Klein Gunnewiek  

 

 

  

 

 

Vlnr 

Onder: Larissa Grotenhuis Wendy Kolkman Anneke Heutinck 

 Helga Baks Birgit Rietberg 

Boven:  Kristel Melchers Natascha Hesselink Henk Wolsink 

 Monique Wolsink Gerlinde Beuting Rudie te Molder 
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In 1993 was Jan Migo 12½ jaar trainer bij Marvo, 

eerst 10 jaar bij de heren en nu alweer 2 ½ jaar bij de 

dames. 

 

In de 2½ jaar dat Jan Migo de dames onder zijn hoede 

heeft gehad, promoveerde het 1e damesteam naar de 

1e klasse. Het bestuur wilde mede daarom een tribune 

in de sportzaal. De ruimte om te spelen was al niet te 

groot en dan al die toeschouwers die telkens in de weg 

zitten. Het bestuur kreeg nul op het rekest toen men de 

Gemeente verzocht een tribune te plaatsen in de 

sportzaal. Ondanks argumenten als: de toeschouwers 

zitten tijdens de wedstrijden bijna op de opslaglijn en 

ook op de gymnastiektoestellen. De gemeente ver-

klaarde dat zij geen geld wenste te steken in een 

tribune en ook bekende zij, dat zij het liefst zag, dat 

een dergelijke verbouwing werd betaald door spon-

soren en/of particulieren. Daarmee was voor de ge-

meente deze zaak afgedaan. 

 

 

 

 

 

Een vriendschappelijk potje tussen de “oude garde” en de “nieuwe lichting” van heren 4  

ter gelegenheid van het afscheid van Jan Wisselink als coach. 

 

 

 Vlnr  

  Onder: Udo Domhof Wijnand Karnebeek Roy Berendsen George Wieggers  

   Sandrino Beerten Rob Domhof Jan Wisselink 

  Boven:  Erik Spexgoor Rudie te Molder Henri IJzereef Harrie te Fruchte Gert Visschers  

   Aloys Beerten Hennie Heutinck Willie Gr Kormelinck Tonnie Wopereis 
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Dames Marvo 1 promotie naar de 1e klasse 

Zaterdag 27-3-'93 jl. werd door de dames van Marvo 1 een belangrijke wedstrijd afgewerkt. Alleen 

bij winst was promotie naar de 1e klasse mogelijk, bij verlies werd 't kampioenschap nog even 

uitgesteld. Om zes uur werd met de warming up begonnen, waarna Gemini 2 uit Borculo om half 

zeven de 1e bal serveerde. 

Ondanks de spanning bij 

de Marvo dames werd de 

1e set toch met 15-13 

gewonnen. 

De tweede set konden de 

dames van Marvo de 

winst niet afdwingen, 

deze set werd verloren 

met 15-13. De twee vol-

gende sets werden onder 

aanmoediging van het 

voltallig aanwezige pu-

bliek omgezet in winst. 

Door de winst uit deze 

wedstrijd was promotie 

naar de 1e klasse een feit. 
  

 Vlnr. 

 Onder: Miranda Mombarg Evelien Heutinck Carleen Bokkers Gemma Bokkers  

 Boven: Jan Migo Ellie Berendsen Annelie Melchers  

  Gerrie Sielias Angela Zieverink Rian Weikamp 

 

 
 

Meisjes Overgangsklasse (Kampioen dec.’93) 

 Vlnr 

  Onder: Ellen Melchers Carola Rietberg Lotte Krabben Nancy Rouwhorst 

  Boven: Brenda Goldewijk Saskia Reukers Femke Dijkman  Samantha Kl Goldewijk 
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Seizoen 1994-1995 

In het seizoen '94-'95 kwam Annie Domhof voor een jaar als trainster terug bij Marvo, nu om  

Dames 1 te gaan trainen. In het verleden hadden ook al de recreanten dames van Marvo onder haar 

leiding getraind. 

 

Bij de jeugd waren er ook trainerswisselingen. Henny Lovink nam de junioren onder haar hoede, 

Gerri Sielias ging met de aspiranten aan de slag en Riet Kolkman kwam als nieuwe trainster voor de 

minivolleyballers. 

 

Als bestuurslid stopten Annie Spexgoor en Riet Kolkman. Beiden zijn ruim 12½ jaar bestuurslid 

geweest en beiden blijven actief binnen de vereniging. De één als spelend lid en coach van de 

junioren en de ander als scheidsrechter, jeugdtrainster en recreatief lid. Marian Krabben komt als 

jeugdbestuurslid en Henk Eekelder neemt het penningmeesterschap (wederom) op zich. 
 

 

Meisjes Junioren (promotie naar de kampioensklasse) 
 

 
Vlnr 

Onder:  Kim Karnebeek Suzan Wieggers Kim Goldewijk Wendy Melchers 

Boven: Annie Spexgoor Kim Krabbenborg Esther Wieggers Marloes van Loon Dagmar Rietberg Annet Krabbenborg 

 

Seizoen 1995-1996 

Uit de ledenvergadering van 1995 is gebleken dat: 

• het ledental van Marvo (na een aantal jaren van sterke 

teruggang) eindelijk de 100 weer is gepasseerd  

• Henny Lovink afgelopen mei 12½ jaar trainster was bij 

Marvo en in dit seizoen vervangen zal gaan worden 

door haar man Nico. 
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Henny met haar trainingsgroep 

 
Vlnr 

Onder: Birgit Rietberg Suzan Wieggers Henny Lovink Carola Rietberg Lotte Krabben Ellen Melchers 

Midden:  Wendy Melchers Annet Krabbenborg Helga Baks Gerlinde Beuting Rianne Wieggers Anneke Heutinck   

          Nancy Rouwhorst Marlon Kl Goldewijk 

Boven:  Petra Houben Dagmar Rietberg Esther Wieggers Kim Krabbenborg Kristel Melchers Saskia Reukers  

         Samantha Kl Goldewijk 

• Annie Domhof en Fons Bokkers  werden opgevolgd door Hanny Demkes en Tonny Orriëns. 

• de jeugd A en B  kampioen waren geworden  

Kampioen A – jeugd 1e kompetitie helft 

 
 Vlnr  

 Onder: Kim Goldewijk Suzan Wieggers Kim Krabbenborg 

 Boven:Lotte Krabben Annet Krabbenborg Dagmar Rietberg Esther Wieggers Danny Stegers 

• de mini's  nieuwe shirts hadden gekregen van de vereniging  

• Kim Goldewijk en Lotte Krabben geselecteerd  waren, om in Hoog Keppel, op 8 zondagen de 

selectie-trainingen  van het district Oost-Gelderland te volgen. 

In het voorjaar van 1996 namen de mini's voor het eerst deel aan de pupillentoernooien in Lochem. 

Hier werd gespeeld tegen teams van 2, 3 of 4 personen in een aangepast veld. Ze speelden met 

jongens en meisjes in één team en vonden het hartstikke leuk. In januari waren de meisjes A 

kampioen geworden en zij zouden het nieuwe seizoen in de seniorenklasse uitkomen. 
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Dames 1 gepromoveerd naar de 

promotieklasse 

 

Aan het eind van het seizoen '95-'96 

was het Dames 1 team, (getraind door 

Hanny Demkes)  gepromoveerd naar de 

promotieklasse en Dames 2 naar de 2e 

klasse. De promotie van Dames 1 ging 

niet zonder slag of stoot. Zaterdag 6 

april ’96 (een week van tevoren) zaten 

sommige bestuursleden en supporters 

op de tribune al klaar met bloemen en 

champagne. Doordat de dames die dag 

gelijk speelden in en tegen Varsseveld, 

zou de komende thuiswedstrijd de 

felbegeerde promotie moeten brengen. 

De bloemen werden in Varsseveld 

alvast overhandigd en de champagne 

ging mee terug naar Mariënvelde. 

Zaterdag 13 april ’96 na de 3-0 over-

winning op Favorita, was de promotie 

een feit en kon de champagne rijkelijk 

vloeien, zodat de dames zelf die middag 

tijdens de feestvreugde de zaal nog 

moesten gaan dweilen. Bij Wieggers 

genoot men van nog meer champagne 

en van een aangeboden etentje van 

Henk Elschot. Het feest duurde nog tot 

in de kleine uurtjes….. 

 

Vlnr 

Onder: Evelien Heutinck Natascha Hesselink Mieke Schutten Annelie Melchers 

Boven: Gerrie Sielias Miranda Mombarg Helen Karnebeek Gemma Bokkers  

 Hanny Demkes 
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Seizoen 1996-1997 

Voor dames 1 hield de vorig seizoen behaalde promotie in, dat men geen thuiswedstrijden meer 

mocht spelen in de Mariënveldse sportzaal. Dit i.v.m. de hoogte van de zaal en ruimte om het veld. 

Voor de wedstrijden moest worden uitgeweken naar de Ruurlose sporthal. Hier werd dan  ook eens 

per week o.l.v. Tonnie Orriëns getraind om aan de zaal te kunnen wennen. Verder werden er enkele 

heren (Peter Kolkman, Udo Domhof, George Wieggers en Mike Schutten) samen met José Schutten 

(de vaste supporters in Ruurlo) speciaal opgeleid om de wedstrijdformulieren op nationaal niveau te 

kunnen invullen. De supporters waren vaak zo druk met het invullen van het formulier, dat zij bijna 

geen tijd hadden om de club aan te moedigen. De opoffering voor de dames om op zo'n hoog niveau 

te kunnen spelen was voor velen bijzonder groot, vooral ook omdat de dames naast het volleyballen 

ook nog hun huis en werk hadden.. 

 

In 1996 bestaat Marvo 20 jaar. Dit feit wordt onder de aandacht gebracht door het organiseren van 

een echt beachvolleybal-toernooi op 13 en 14 juli 1996. Initiatiefnemer  is toernooicommissie lid 

Rudie Oostendorp. 

 

De parkeerplaats bij de kerk werd  in een grote zandbak omgetoverd en op de parkeerplaats naast de 

sportzaal stonden allerlei kraampjes en strandattributen. Dit alles was tot stand gekomen met behulp 

van vele vrijwilligers, sponsoren en Marvo-leden 

 

Een kleine impressie: 

 

Vooraf: Reclame, sponsoring, wedstrijdschema’s en boekjes. (dit vergt maanden van voor-

bereiding).  

  

• 11 juli ’96: Vanaf 17.00 uur zorgen de fa. Kramp en dhr. Slotboom (Jaartsveld) voor 300m3      

zand op het kerkplein. De shovel van de fa. Wolsink egaliseert de boel. 

• 12 juli ’96:  De Activiteitencommissie komt in actie met eten en drinken voor de volgende dag. 

De grote tent wordt geplaatst en de toernooicommissie zet met behulp van enkele bestuursleden 

en vrijwilligers de velden uit in het zand. ’s Nachts wordt er “gewaakt” over de velden. (Eerst 

bij Café Wieggers en daarna in de vergaderruimte in een slaapzak). 

• 13 juli ’96: Om 8.00 uur slapen de “wakers” hun roes uit en zijn moeilijk wakker te krijgen. 

Om 10.00 uur wordt er gestart met de jeugdpoules waarna rond 11.00 uur de Senioren volgden. 

’s Avonds was er een gezellige barbecue waarna er weer over de velden werd gewaakt. 

• 14 juli ’96:  De Senioren poules werden voor de middag afgehandeld en na de middag volgde 

er een her-indeling, waardoor de teams gelijkwaardige tegenstanders troffen, wat het spel 

leuker maakte. 

• De band NOOT zorgde voor gezellige muziek. De EHBO heeft het beide dagen zeer rustig 

gehad, de activiteiten-commissie daarentegen zeer zeker niet!          

• Na afloop werden de velden opgeruimd en ook voor de gymzaal werd orde in de chaos 

gebracht. 

• Het toernooi was ten einde. 

• 15 juli ’96:  Loonbedrijf Wolsink schoof al het zand bijeen. 

• 17 juli ’96:  De firma Kramp haalde het zand weer op.   

• 20 juli ’96:  De resten zand werden met bezems door een aantal vrijwilligers van het kerkplein 

geveegd. 
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  Vlnr : Mike Schutten Rudie Oostendorp Kim Goldewijk 

 

Het 1e beachtoernooi was zeer geslaagd en nu anno 2001 hebben we het vijfde toernooi net achter 

de rug. Het organiseren van zo’n Beachtoernooi is elke keer weer een hele klus. 

 

Na afloop is iedereen het er telkens weer over eens dat het geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar 

is. 
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Strandterras 

Gori Wieggers 

De band "Noot" 
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I.v.m. het 20 jarig bestaan van Marvo ’76 werd in de ledenvergadering van 1996 

het Marvo-logo gepresenteerd. 

Uit meerdere inzendingen is het ontwerp van Martine Venderbosch als winnaar 

gekozen. 

 

In de herfst van 1996 is er vanuit het bestuur een eerste aanzet geweest om tot een 

nauwere samenwerking te komen met de buurtverenigingen TOHP uit Zieuwent en 

KSH uit Harreveld. 



Pagina 42 

 

Als eerste activiteit stond er in november 1996 een jeugdtoernooi op het programma. Alle jeugd 

(wel of geen lid, dat maakte niet uit) van 10 tot 16 jaar uit Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde was 

welkom. 

 

Op zondag 2 maart 1997 werd er voor de jeugd en hun ouders in het Sourcy-Centre een 

demonstratie-training gehouden met en door heren 1 en dames 1 van Marvo. Alle jeugdleden van 

Marvo mochten deelnemen en ook hun vrienden en vriendinnetjes. Dit alles onder leiding van 

trainer Tonnie Orriëns. Uit de reacties bleek wel, dat jong en oud ontzettend hadden genoten en dit 

zeker voor herhaling vatbaar was. 

 

Aan het eind van het seizoen zo halverwege 1997 was de degradatie van dames 1 naar de 1e klasse 

een feit geworden. Dames 4 (het voormalige junioren team) is gepromoveerd naar de 3e klasse. 

Heren 2 werd kampioen in de 3e klasse. De meisjes B werden dit seizoen twee maal kampioen (in 

januari en april). 

 

 
Vlnr 

Onder: Nancy Rouwhorst Lotte Krabben Marlon Kl. Goldewijk 

Boven:Ellen Krabben Ellen Melchers Samantha Kl. Goldwijk Stacy Eekelder Manon te Molder 

Seizoen 1997-1998 

Het nieuwe seizoen '97 - '98 begon vervelend. De damesteams kampten met spelersgebrek, Fred 

Wikart is wegens ziekte een jaar als trainer uitgeschakeld en de beide jeugdteams hadden elk maar 6 

spelers. Met wat schuiven en lenen over en weer zijn we er met z'n allen toch uitgekomen. 

 

Manon te Molder en Stacy Eekelder zijn doorgedrongen tot de voorrondes van de districts-selectie. 

Ze haalden beiden ook de volgende ronde. 

 

In januari 1998 startten Udo Domhof (Marvo) met enkele leden van de voetbalvereniging (Roel 

Reukers, Jeroen Wopereis en fysiotherapeute Mieke Schutten) een BPP op. ( Blessure Preventie 

Plan). 

Er volgde een EHBO instructie-avond voor leiders/coaches en trainers van beide verenigingen. 

Hierna kregen de deelnemers een blessure-handleiding uitgereikt. 
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1998: een jubeljaar voor de Fam. Sielias.  

Gerrie was 12½ jaar trainster en Jan was 12½ jaar bestuurslid 

 

   

 Gerrie met haar trainingsgroep Vlnr: Jan Sielias Henk Eekelder 

Seizoen 1998-1999 

Voor de jeugdleden van Marvo begon dit seizoen met een vossenjacht op 19 september. 

Heren 1 gepromoveerd naar de 1e klasse 

Aan het eind van dit seizoen '98 - 

'99 heeft Heren 1 zich d.m.v 

promotie/degradatie wedstrijden 

weten te plaatsen in de 1e klasse. 

Een mooi afscheidscadeau voor 

trainer Tonnie Orriëns. 
 

 

In juli 1999 gingen de jeugdleden 

voor eerst op kamp. Ze verbleven 

bij Kampeerboerderij Beusink in 

Lievelde waar ze een leuk 

weekend hadden. Tijdens de 

fietstocht terug naar huis werden 

ze overvallen door flinke regen-

buien.  

 

 

 

Seizoen 1999-2000 

In het seizoen '99 - '00 starten Heren 1 de competitie in de 1e klasse met slechts 6 heren (en ook in 

het begin zonder trainer). Een oplossing vond men door samen met Harreveld te gaan trainen o.l.v. 

Ben Massop. Spelers leende men van Heren 2. Dit was mogelijk geworden doordat de twee broers 

René en Siegfried Krabbenborg hun recreanten pasjes hadden ingeruild voor een heuse spelerspas. 

Vlnr 

Onder:  Udo Domhof Mike Schutten George Wieggers Rudie Oostendorp 

Boven:  Tonny Orriëns Danny Stegers Alfred Wopereis Martin Oostendorp 

  Altwin Wopereis 



Pagina 44 

Wim Wanders uit Neede werd trainer bij Dames 1 en Lotte Krabben ging de C-jeugd (6 meisjes en 

jongens) trainen. 

Ook werd er in dit seizoen een verbindingsdeur in de sportzaal gemaakt naar de “voetbalkleed-

kamers”, zodat we niet meer op en aan elkaar hoefden te zitten bij het omkleden. Het feit, dat er 

dames en heren in dezelfde kleedruimte “hokken” behoorde hierdoor tot het verleden. 

De gasten kunnen in de “oude” kleedruimtes terecht en de Marvo spelers via de gymzaal in de 

andere ruimtes. 

 

In het kader van eerder genoemde samenwerking met buurtverenigingen is er op 27 februari 2000 in 

het Sourcy te Zieuwent een jeugdinstuif georganiseerd. Dit in samenwerking met TOHP, KSH en 

Halle. Het doel was uiteraard de volleybalsport bij de jeugd onder de aandacht te brengen en 

zodoende nieuwe leden te werven. 

O.l.v. verschillende jeugdtrainers van 

de 4 verenigingen en met behulp van 

enkele senioren werden er allerlei 

oefeningen uitgevoerd. Na afloop 

was er een warme douche en een 

warme hap voor elke deelnemer. De 

reacties waren enorm positief. 

 

Aan het eind van seizoen '99 -'00 is 

het C-jeugdteam o.l.v Lotte Krabben 

kampioen geworden. 

 

 

Heren 2, Dames 2 en Dames 3 bleven 

in de 3e klasse. Zowel Heren 1 als 

Dames 1 zijn gedegradeerd naar de 

2e klasse. Beiden hadden te kampen 

met spelersgebrek. Bij de heren werd 

(uiteraard in goed overleg) de vol-

gende oplossing gevonden: De vier 

overgebleven heren van Marvo 1, 

werden ondergebracht bij VCV te 

Varsseveld. Zo kunnen ze op niveau blijven volleyballen terwijl ze toch lid blijven van Marvo.  

Het gedeeltelijk overgebleven 2e damesteam kon met aanvulling van enkele jeugdleden bij Dames 1 

worden gevoegd. Verder zal het seizoen  2000/2001 gestart worden met een meisjes juniorenteam. 

 

 

Aan het eind van het seizoen ’99-‘00, 

zijn er in mei tijdens de kermis drie 

leden van Marvo‘76 toegetreden tot 

de koninklijke familie, te weten: 

Annemie Waenink (prinses), Altwin 

Wopereis (koning) en Rob(ina) 

Domhof (koningin). 

Dit als gevolg van het omzetten van 

de traditie: nu konden de dames 

vogelschieten en de heren vogel 

gooien. 

 

Vlnr 

Onder:  Anne Klumper Marieke Reukers  

 Claudine en Jan-Willem Waenink 

Boven:  Liesbeth Gr Haar Kelly Bruggink Linda Hulshof Martijn Stroet 
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Seizoen 2000-2001 

In de loop der jaren zijn de spelregels van het volleybal nogal gewijzigd. De meest ingrijpende 

verandering was toch wel de invoering van het Ralley Point Systeem (RPS). Dit systeem werd 

m.i.v. seizoen 2000/2001 ingevoerd. 

 

De meest belangrijke punten hieruit : 

• Elke fout is direct een punt voor de tegenstander.  

• Het RPS systeem ging voor alle spelers gelden, dus ook voor de jeugd- en  recreatieve spelers. 

• Er worden altijd  minimaal 4 sets gespeeld tot de 25 punten (met een verschil van 2 punten), 

• Eventueel een beslissende 5e set tot de 15 punten (met een verschil van 2 punten). 

 

De puntenverdeling voor de competitie-standen: 

 5  punten bij winst  4-0 

 4  punten bij winst  3-1 

 3  punten bij winst  3-2 

 2  punten bij verlies  2-3 

 1  punt     bij verlies  1-3 

 0  punten bij verlies   0-4 

 

In de ledenvergadering van september 2000 hebben we afscheid genomen van de bestuursleden: 

George Wieggers, Rudie Oostendorp en Jan Sielias. Opmerkelijk is dat Jan reeds 5 jaar geleden te 

kennen had gegeven te willen stoppen. Hun opvolgers zijn Jan Migo en Marlies Krabbenborg.  

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit:  

Gerri Sielias, Ria Rouwhorst, Francis Waenink, Jolanda Karnebeek en Henk Eekelder.  

De redactieleden van de Marvisie zijn: George Wieggers, Jan Wisselink en Claudine Waenink. 

 

In de eerstvolgende bestuursvergadering (oktober 2000) is Udo Domhof als voorzitter gekozen. 

Henk Eekelder werd  hierbij de vice-voorzitter. 

 

In januari 2001 is het jeugdbestuur gestart met het fenomeen: "Pupil van de Week". De eerste 

uitverkorenen waren Daisy Wolsink en Erika Assink. Deze meisjes waren toegetreden tot de "Club 

van Honderd". D.w.z. dat ze honderd keer achtereen de bal onderhands kunnen opspelen zonder dat 

de bal op de grond terecht komt. 

 

Vlnr onder: Pupil Erika Assink  en Daisy Wolsink 
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Aan het eind van het seizoen volgden allerlei voorbereidingen voor het grote jubileumjaar van 

Marvo’76. Hiervoor waren enkele commissies samengesteld. 

 

Er werd een jeugdkamp gehouden op 6, 7 en 8 juli 2001. Het thema dat weekend was: ”Lief zijn 

voor elkaar”. Men logeerde bij Kampeerboerderij Beusink in Lievelde, al waar men per fiets naar 

toe was gekomen. De bagage was gebracht door Francis. Op Vrijdagavond werd er een 

playbackshow gehouden en de jury bestond uit: Henk (Eekelder) van Eijck, Ria (Rouwhorst) 

Stevens en Bulletje (Gori Wieggers).  

 

 

 
 

 

De winnaars waren Jolien Elschot en Babette Waenink met het nummer: I was made to love you 

van K-Otic (Starmaker).  

 

 

Vlnr zittend: Jolien Elschot en Babette Waenink 
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Verder zijn de kampeerders naar “Binnenpret” geweest en was er een bosactiviteit georganiseerd. 

Drie moeders (Marion, Wilma en Lidwien) kwamen ’s zaterdags naar het kamp om een lekkere 

maaltijd te bereiden en de Kampleiding bestond uit: Natascha, Kim, Marlies en Suzan. Het was een 

fantastisch weekend, maar wel erg vermoeiend.    

 

 

 
 

Vlnr  

Onder: Erika Assink Lianne te Veldhuis Inge Kolkman Daniëlle Wolsink Ellis Rietberg  

 Tamara Bruil Tanja Rietberg 

Midden:  Dennis van Loon Tom Hulshof Jan-Willem Waenink Daisy Wolsink Marjan Gr Haar  

 Anne Klumper Carmen Kolkman Fleur Wieggers 

Boven:  Marlies Wieggers Manon te Molder Natascha Hesselink Stacey Eekelder Lotte Karnebeek  

 Suzan Wieggers Kelly Bruggink Linda Hulshof Annemie Waenink Kim Goldewijk  

 Marieke Reukers Liesbeth Gr Haar Babette Waenink 

                   

Jolien Elschot Anne Kl Goldewijk en Claudine Waenink ontbreken op de foto 

 

 

 

Op 21 en 22 juli 2001 was het vijfde Beachtoernooi in Mariënvelde. Hierbij hadden zich 60 teams 

aangemeld en deze waren verdeeld over 5 velden.  

Op zaterdagochtend speelden de jeugdteams en in de namiddag de herenteams. De zondag was 

gereserveerd voor de recreatieve volleyballers.  

Vios Beltrum behaalde de Beach Cup voor de heren en Zandstorm uit Mariënvelde veroverde de 

Cup bij de dames.  

Winnaars bij de jeugd werden de Grolschsteiners (Niels, Roel, Marcel en Bas), eveneens uit 

Mariënvelde. 
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Oud bestuursleden en trainers 

Oud trainers/sters: 

  

Jan Spexgoor 

Henk Viscaal 

Ank  Wopereis 

Toon  van de Wiel 

Gerard Lurvink 

Jos Waenink 

Jan Migo 

Marian Krabben 

Lotte Krabben 

Rudie  te Molder 

Trees Waenink 

Paul Waenink 

Nico Lovink 

Henny Lovink 

Gerrit Groote Haar 

Gerrie Sielias  

Annie Domhof 

Suzan Wieggers 

José Hummelink 

Tonny Orriëns 

Hanny Demkes 

Theo Bos 

Brigit Zieverink 

Anita Kramp 

Ben Bongers 

Fons Bokkers 

Joost Domhof 

Rien Welbergen 

Yvonne  Eenink 

Peter Toebes 

Mirjam  Wopereis 

 

Oud bestuursleden 

 

Bennie  Kock 

Ank  Wopereis 

Trees Stoltenborg 

Riek Valen (†25-07-01) 

Harry  te Molder  

Gerard  Lurvink  

Antoon  Krabben 

Maria  Karnebeek 

Henry  Reukers 

Joost Domhof 

Martin  Reukers  

Annie  Spexgoor 

Henk  Heezen 

Dick  Maatkamp  

Riet  Kolkman 

Marcel  Karnebeek 

Jan  Sielias 

Sylvia  Winkel 

Carleen  Bokkers 

Evelien  Kolkman 

André  Waenink 

Danny  Stegers  

Marian  Krabben 

Mieke  Schutten 

George  Wieggers 

Rudie  Oostendorp 
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Teamfoto’s 

 

Dames recreanten 

 
Vlnr 

Onder: Anneke Wenneke Gerrie Sielias Lidwien Wieggers 

Midden: Anita Reukers Marlies Krabbenborg 

Boven Anita Spekschoor Marion Kolkman Fred Wikart 

 

   Op de foto ontbreekt Anita de Graaf 

 

 

Enkele leden uit Heren 1 en recreanten team 

 
Vlnr 

Onder: Udo Domhof Henrico Stoltenborg Jan Sielias Jan Migo Jan Wieggers Tonnie Wopereis 

Boven: André Waenink Alfred Wopereis Siegfried Krabbenborg Gori Wieggers 
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Dames 1 

 

 
 

Vlnr 

Onder: Ellen Melchers Esther Wieggers Kim Goldewijk Suzan Wieggers Saskia Reukers 

Boven Natascha Hesselink Manon te Molder Wim Wanders  Rianne Wieggers Kristel Melchers 

 

Op de foto ontbreekt Marlies Wieggers 

 

 

Dames 2 

 

 
 

Vlnr 

Onder: Ria Wiegerinck Rikie Spexgoor José Schutten Marja Kl Hesselink 

Midden: Annie Spexgoor Willemien Oostendorp Hermien Wopereis 

Boven Hetty Bokkers Gerdien Gr Haar Marian Krabben Fred Wikart 
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Juniorenteam 

 

 
 

Vlnr 

Onder: Kelly Bruggink Lotte Karnebeek Anne Kl Goldewijk Marieke Reukers 

Boven: Edwin Bikkel Claudine Waenink Stacey Eekelder Annemie Waenink Linda Hulshof 

 

 

 

Aspirantenteam 

 

 
 

Vlnr 

Onder: Babette Waenink Jolien Elschot 

Boven: Kelly Bruggink Suzan Wieggers Anne Klumper Jan-Willem Waenink Dennis van Loon Tom Hulshof 
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Mini’s en pupillen 

 

 
Vlnr 

Onder: Tamara Bruil Daisy Wolsink Tanja Rietberg Inge Kolkman Ellis Rietberg 

Boven: Riet Kolkman Fleur Wieggers Carmen Kolkman Marjan Gr Haar Daniëlle Wolsink Erika Assink 

 
Op de foto ontbreekt Lianne te Veldhuis 

 

 

 

Heren Marvo bij VCV 2 

 

 

Links onder Udo Domhof, rechts midden Mike Schutten en derde van links boven Altwin Wopereis 

Op de foto ontbreekt Rudie Oostendorp 



Pagina 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige bestuur 

 

 
 

Vlnr 

Zittend: Natascha Hesselink Udo Domhof Henk Eekelder 

Staand: Marlies Krabbenborg Gori Wieggers Kim Goldewijk Jan Migo Ria Rouwhorst 
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Nawoord 

 

Met het samenstellen van dit jubileumboekje hebben we geprobeerd U een indruk te geven van het 

reilen en zeilen van het volleybalgebeuren in Mariënvelde over de afgelopen 25 jaar. 

 

Wij feliciteren het bestuur en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt hiermee dan ook 

van harte en wensen hen alle succes bij de organisatie van de festiviteiten welke zullen worden 

gehouden rondom dit jubileum. 

 

 

 

 

Dit boekje is samengesteld door: 

 

Trees Stoltenborg, Henk Eekelder, Riet Kolkman en Ria Rouwhorst 

Layout: George Wieggers 

 

Printwerk verzorgd door MC Windo’s 
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